
Haziran 2017 / Sayı: 1

İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ ve 
UNESCO FELSEFE ve İNSAN HAKLARI KÜRSÜSÜ BÜLTENİ

UNESCO 
Felsefe ve İnsan 
Hakları Kürsüsü

Uzun zamandan beri çıkarmayı dilediğimiz bu 
Bülteni siz okurlarımıza sunabildiğimiz için çok 
memnunuz. 

Yılda üç sayı çıkarmayı plânladığımız Bültenin 
kurgusu şöyle: Her sayıda üniversitelerimizdeki 
İnsan Hakları Merkezlerinden biri tanıtılacak; çe-
şitli bilgi alanlarında bir hocamızın insan haklarıyla 
ilgili bir yazısı, insan haklarıyla ilgili çalışmalar ya-
pan, farklı meslek mensuplarıyla bir söyleşi ve öğ-
rencilerimizin bir-iki yazısı yayımlanacak; Merke-
zimizden, Türkiye’den ve dünyadan haberlere yer 
verilecek ve bazı yeni yayınlara dikkat çekilecektir. 

Bülten için mezunlarımızdan da yazılar bekliyoruz. 
Yüksek lisans programlarımızı bitiren kamu görev-
lilerinin –polis, asker, infaz koruma memuru, savcı, 
hakim, noter, öğretmen, mühendis ve başka meslek 
sahipleri mezunlarımızın– gördükleri eğitimin ya-
şamlarında ve mesleklerini icrada, işbaşında, neye 
yaradığını kaleme alan yazılar veya söyleşiler ya-
yımlamayı diliyoruz ve yazılarını bekliyoruz. 

Bu ilk sayıda, Merkezimizce yürütülen İnsan Hak-
ları Yüksek Lisans Programının ana direklerinden 
biri olan bir hocamızın İnsan Felsefesi ve İnsan 
Hakları bağlantısı üzerinde duran bir yazısını; 
programımızı bitirmek üzere olan bir hakim öğren-
cimizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Tür-
kiye ile ilgili bir kararını konu edinen bir yazısını; 
gazeteci olan bir mezunumuzun Yaşar Kemal’in 
Deniz Küstü adlı romanı ile insan hakları arasında 
ilgi kuran bir yazısını; görevleri arasında Avrupa 
Konseyi Daimi Temsilciliği ve UNESCO Türkiye 
Daimi Temsilciliği de bulunan, İnsan Hakları ve 
Diplomasi kitabının yazarı emekli Büyükelçiyle ya-
pılmış bir söyleşiyi bulacaksınız. 

İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

***

Okurlara İNSAN HAKLARININ ETİK EĞİTİMİ
İoanna Kuçuradi

Bugün en yaygın şekilde, çoğu zaman da yurttaşlık ve demokrasi eğitimiyle birlikte 
yapılan insan hakları eğitimi, insan haklarının kişiyi devlete karşı korumayı amaçla-
dığı; dolayısıyla insan hakları eğitiminin amacı, kişileri kendi haklarını öğrenmeye ve 
talep edebilecek hale gelmeye yardım etmek olduğu kabulüne dayanır. Böylece insan 
hakları eğitiminin şu andaki hedefi, insan haklarını, gerektiğinde de kendi haklarını da 
koruyacak insanlar değil, hakları (kimin tarafından?) korunacak insanlar eğitmektir. 

Ne var ki, a) devlet dediğimiz kurum ve organlar bütününün varlık nedeni insan 
haklarını korumak olduğu, yani yurttaşların temel ve diğer haklarını koruyan hukuk 
ve toplum düzenleri yaratmak olduğunu, başka bir deyişle adalet fikrini ete-kemiğe 
büründürmek olduğunu ve b) insan hakları eğitiminin en son amacı insan hakları ih-
lallerinin sadece telâfi yollarını öğrenmek değil, insan haklarının ihlallerini önlemek 
olduğunu, şu anda yaygın olarak –insan hakları belgelerini ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi ile diğer bu tür kuruluşların kararlarını okutmak şeklinde– yapılan in-
san hakları eğitimini gözden geçirmek ve insan haklarının disiplinlerarası eğitiminin 
merkezine felsefî etiği koymamız uygun olur. 

İnsan haklarının bu etik eğitimin hedeflediği, eğitileni insan haklarının neden korun-
ması gerektiğini, yani neden herbirimizin insan haklarını koruması gerektiğini kendi 
adına düşünmesine yardımcı olmaktır. Bu da insan haklarına ilişkin kavramsal bilgi 
vermekle yapılabilir. Nedeni de şu: insan haklarının ne olduğuna ilişkin kavramsal 
bilgi –yani neyi talep ettiklerinin bilgisi–, insan haklarının neden herbir insan tara-
fından korunması gerektiğini de apaçık kılar. Bu bilgi, kişilere kendileriyle hesap-
laşmaya, insan kimliklerinin farkına varmaya, böylece de çok defa, mesleklerini icra 
ederken ve günlük yaşamda insan haklarını korumayı içtenlikle istemelerine yardımcı 
olur. 

İnsan haklarının etik eğitiminin başka bir önemli öğesi de, eğitilene, eylemde bulu-
nacağı belirli bir durumda insan haklarının gerektirdiklerini nasıl bulabileceği üze-
rine düşünmesine yardımcı olmaktır. Bu da eğitilene değerlendirme eğitimi vermek 
demektir. Değerlendirme eğitimi, eğitileni yalnızca insan haklarının belirli bir du-
rumda yalnızca gerektirdiklerini bulmaya yardımcı olmaz, aynı zamanda kendisini 
de sahip olabileceği önyargıları aşmaya ve insan haklarına uygun davranmaya da 
yardımcı olur. 

İnsan haklarının bu eğitiminde çok önemli bir husus da, bu eğitimin –ilk, orta, yük-
sek öğretimde, ayrıca da yaşam boyu eğitimde–, kendileri insan haklarının eğitimini 
görmüş eğiticiler tarafından ve kesintisiz olarak yapılmasıdır.   
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Yaşar Kemal’in Deniz Küstü adlı romanı, 
birkaç kahraman üzerinden İstanbul’u ya da 
yazarın roman anlayışına daha uygun bir şe-
kilde ifade edersek, İstanbul üzerinden insan 
durumlarını anlatan bir romandır. Bu romanla 
ilgili olarak Türkiye’de ve dünyada çeşitli ga-
zete ve dergilerde yayınlanmış olan yazılarda, 
Yaşar Kemal’in, “İstanbul’un çürümüşlüğü-
nü” yazmış olduğu söylenir.

Bu yazının amacı, Yaşar Kemal’in İstanbul’un 
çürümüşlüğünü mü, yoksa kahramanların ya-
şamlarına yansıyan genel çürümüşlüğü, insanı 
eksen alarak mı yazdığı konusunu bir kenara 
bırakarak, romanın ön plana çıkardığı ve in-
san hakları ile doğrudan ilgili olan bir konuyu 
vurgulamaktır. Ama yine de, romanın antro-

poloji olduğunu savunan, bilinen ilk romanlar 
olarak kabul ettiği İlyada ve Odysseia’da da 
yapılanın bu olduğunu, romanın konusunun 
insan olduğunu söyleyen Yaşar Kemal, her-
halde ikinci yanıtı seçerdi, deyip, konunun bu 
kısmını kapatmak gerekiyor.

Marmara’da yunus katliamı
Romanın ana konularından biri, 60’lı yıllarda 
Marmara Denizi’nde yapılan yunus balığı kat-
liamıdır. Yunus balığının yağı çok para ettiği 
için, balıkçılar o dönemde büyük bir yunus 
kıyımına girişmişlerdi. Marmara Denizi’nde, 
60’lı yıllardan sonra çeşitli dönemlerde, “or-
kinos katliamı” ve “kılıçbalığı katliamı” ola-
rak bilinen kıyımlar da gerçekleşmiştir.

İlk baskısı 1978 yılında yayımlanan romanın 
işaret ettiği şey, günümüzde Marmara Deni-
zi’nde balık çeşidi ve sayısının korkutucu bir 
şekilde azalmış olması ile de bağlantılıdır. 
Birkaç yıl önce, İstanbul’a yakın bir yörenin 
balıkçılar kooperatifi başkanı, yunus balıkla-
rının Marmara Denizi’nde balıkların sayısını 
azaltabilecek bir tehdit olduğunu iddia etmek-
teydi. Oysa kıyım yapsın yapmasın, yunusları 
sevsin sevmesin, öncelikle balıkçıların bildiği 
bir şey varsa, o da Marmara Denizi’nde balık 
türleri ve sayısının azalmasına yunusların de-
ğil, avlanmanın denetim altına alınmamasının 
yol açtığıdır.

Romanda işaret edilen şey, sadece balıkçıların 
açgözlülüğü değildir. Romanın temel kahra-
manı olan balıkçı Selim’in ağzından,  “deniz 
size küsecek, deniz size küsecek, bu yaptığı-
nız kötülükten sonra deniz bize bir çaça bile 
vermeyecek…” ve “bir iki yıl sonra görürsü-

Öğrencilerin Gözünden

DENİZİ KÜSTÜREN KİM?
Aris ABACI / Gazeteci*

*İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı öğrencisi 



9

nüz babanızın gününü, ananızın örekesini, yu-
nuslar çekip gidince… Yunuslar öldürülünce 
öteki balıklar Marmara’da kalır mı sandınız?” 
şeklinde yapılan uyarı, açgözlü balıkçılara 
yapılmıştır. Ama Selim şunları da söylemek-
tedir: 

Bu öldürme, yok etme nedir?
“Niçin bu kadar öldürmeyi, yok etmeyi, par-
çalamayı seviyor insanlar? İnsan yumuşak 
başlı, iyilik dolu bir yaratıktır, ağız dolusu 
gülen, yürek dolusu ağlayan, iliklerine kadar 
duygulanan, seven bir yaratıktır insanoğlu… 
Bu öldürme, yok etme, öfke, öç, sevgisizlik 
neden? Niçin koparıyorlar çiçekleri, birisi tok 
da yüz bini niçin aç, o tok da bu kadar gözün 
altında, öfkenin içinde iflah oluyor mu? Tok 
olan niye bu kadar ahmak?” 

Yani insan hakları ile ilgili olan çevreyi koru-
ma veya kirletme konusu, iki boyutu ile de ele 
alınmaktadır romanda. Birinci boyutu, koru-
maya yönelik davranışın, insana iyilik olarak 
dönmesi ile ilgilidir. Ya da, “kötülük görme-
mek için kötülük yapmayın” anlayışıyla ilgili-
dir. İkinci boyut ise, kişinin etik davranışı ile, 
İoanna Kuçuradi’nin,”iyilik et denize at, balık 
bilmezse Halik bilir” deyişine, “hayır, Halik 
de bilmesin” şeklinde vermiş olduğu yanıtla 
ilgilidir. Yani iyiliğin, kişiye geri dönmesi için 
değil, kişinin etik şekilde davranıyor olması-
nın bir sonucu olarak yapılması gerekiyor. 

Zaten yunus katliamı gerçekleşirken ba-
lıkçı Selim’in bir yunus balığı ile arkadaş 
olması, insanın “iyilik dolu bir yaratık” 
olduğunu düşünmesi, onun Marmara De-
nizi’ni ve yunusları, kendine iyilik olarak 
geri dönmesi için değil, denizi, şehrinin 
denizini, doğayı, balıkları sevdiği için ko-
rumak istediğini göstermektedir. Çünkü in-
sanın “iyilik dolu bir yaratık” olması, ba-
lıkları katletmemesi için, ya da günümüzde 

vapurda sigara içerken izmariti denize at-
maması için yeterlidir. Kısacası balıkçı Se-
lim, hem deniz korunmazsa bundan bizim 
zararlı çıkacağımızı, hem de bu korumayı 
insanın, insan olduğu için zaten yapması 
gerektiğini söylemektedir. 

İnsana olan inanç ve umut
Ama onun isyanı ve yanıtını bulmaya çalış-
tığı sorular, İstanbul’un çürümüşlüğü değil, 
insanın neden “öldürmeyi, yok etmeyi, par-
çalamayı” seven bir yaratık oluverdiği, “öfke, 
öç ve sevgisiz”liğin nereden geldiği, neden 
“birisinin tok, yüz bininin aç” olması ile ilgi-
lidir. Yani insanı bu hale sokan nedenleredir 
Selim’in isyanı. Selim bu sorulara belki ya-
nıt vermiyor, ama sorularında yanıtlarla ilgili 
ipuçları var. Aslında onun sorusu, insanların 
neden insana lâyık bir şekilde yaşayamıyor 
olması ile ilgilidir. Bunun doğrudan yanıtını 
Selim vermiyor belki, ama Yaşar Kemal’in 
kendisi, yaşadığı sürece yazdıkları ve yaptık-
ları ile fazlasıyla vermiştir. Sözü edilen ro-
manın sonundaki olay, insana olan inanç ve 
dolaysıyla da umut olarak yorumlanabilir. Ya-
şar Kemal’in bu romanı yazmasından bugüne 
kadar geçen sürede durum daha da kötüye git-
miş olsa bile.

Balıkçı Selim bugünkü 
Marmara’yı görseydi... 
Romanın sonunda Selim teknesiyle denizdey-
ken, karşısına vaha gibi bir yunus balığı sürüsü 
çıkar. “Yunuslar ona doğru koşarak, atlayarak, 
havada yaylar çizerek, sevinç içinde kıvılcım-
lanarak” gelirken, “dünya apaydınlıktı ve de-
niz koskocaman, mavi, terütaze, dibinden ışık 
verilmişçesine yumuşacık bir sevinç çiçeği 
olup açmıştı” açmasına, ama acaba balıkçı 
Selim, o zaman yaptığı gibi, Hayırsızada’nın 
arkalarından Büyükada’ya doğru teknesi ile 
bugün yol alıyor olsaydı, Kurbağalıdere’den 
çıkarılan çamurun, adaların güneyinde denize 
dökülmesine ne derdi?
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